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 دیق رد نادراک زیورپ یاقآ
 فرص ار یرمع . دنتسه تایح

 تفرشیه اب هارسمه ۰ دناهدرک

 «دن نیخیمرد باوخ زا اهحیص ان امز

 یاقآ فرط ذا یدموس شزرو

 .:دشاب افق و یه تلط یو زط

 تفریص لک ار هه
 یشافیکعسخینح) اب . هناهدرک

 زورهب یرنهنادنج یاهتیل اعف زا

 اههزاغههک یزور .دناآهدیسر هعمج

 دا ک نو: نی ولت یاو تا لوطعت

 هب نانزیفن نادراکی 3 .دکیم

 یاقآ ۰ د-ناهدیسر هعمج یو

 دنمرنه هزوشود و دداهب نیورپ
 داظتنا رد وشكمن یاههباپ الیت

 , دلمه

 | رهظف اح ومب را دهظف اح هک ام

 اوه فا رد نکن یارب دیفم

 یلهخ یاههارب ار هظفا> مین ادیم

 هک ارچ . درک میهاوخن اهر رود

 تاوح دیق رد زونه ناد راک یاقآ

 دن رادن یفادنچنس الصا و دنتسه

 نآ شقن اوهنیا رد لدقف هظفاح

 ۰ دهاکنب یهدآ بجعت زا هک دراد

 دراداریتشادمد ماود نوا هظفاح

 زا هماحخ رونا یاقآ هنوکچ هک

 رو یعیفر شویراد ك_مدب لکه
 شوی دا دهک دسر یمیگتفه تاعالطا

 یلبلب ۰ دوب لبلب , دوب ناوج

 شویرادریژه یاقآ ایو .دوب داتعم
 امنیس درومرد ناوارف یاعدا اب

 تسودابدهد رنهرطء هک زیچره و

 دونا رهچودم یاتقآ ناشرگید

 كيت اما رد یاهریه لیصحعل |غ راف

 هدنزاس ) ناتسلکنا دوشک زا

 . امنیس خیزات كرزب یاهملیف

 هناخ و هدمآ راژایب اه نادفرب
 ره ( هیات یناموت نویلیم تي

 یئادصاب اه هچب لاویتسف رد لاس

 :دتیامرغیم اهزود زا هتسخ الثم

 شیامن ناتسهل ناپاقآ اه مناخ»

 دراد هدلب یدق هک كل رسپ .دهدوم

 اور رو هک شرگکید تسود اب

 اهغاب حعف هب دنکیم یکدنز

 اهنآ نامکوریت یلو دنوریم

 6... زوشک زا یملیف .تسا یکوتسالپ

 زوده هک تساه تیاضر نیا

 . تسا رعمیتناس ۰ رشمکی

 نادراکیاةآ دن ام هچنآ طعف

 طقف نادراک یاآ دروهرد .دوب

 و تسیاضرزا .تسام یهظفاح

 تیاضر.تسون یربخ فیفخت

 و دوب لوک ادعا زا ناشیا

 .دخرچیم مهزونه

0 

۳۵۷ 

۵۷ : ۵۲۵۵۲ 
 یاقآ هرسهچ ندید یارب نی زم ار هچوک تددنیدز یاقآ

 تسین نیبهرذ هب جایعحا ناد راک

 ناشیا یناوختسا تروص فا رطا

 شنا هدیشوپ هن مهیتدم ی

 یاربهدامآ و دازآ تسا یاهرهچ

 یاهژور ردناد راک یاقآ .تواضق

 ۴ لامالاثم فرح هکلب هن یرودیلیخ

 ناشیاشوبلاس ۴ .تسا شیپ لاس

 هوحور زا دوخ یجسذ سدح 8

 رتامت بقکم زا یگید هک مدرم

 یاقآ یاهدای رفو (یدعس ویس ودر

 یاعقا هب دناهدش_هتسخ یرفعج

 یاتقآ

 هدمآ ناملآ زا هزات نایروغغم
 . دن دش یفررعم نای روم

 تامتک لودج زا هرات و دن دود

 ادر ین 1-3 ثابز رد عطاقتم

 | ردوخ یلوصحت هماننایاپهک دن دوب هد

 كنهررف رالات رد «كنهآ ناب ار» ماند

 اههماننای او ۳۹۳ هند رو آ هنحصهب

 دونم دا اطاق دا رد
 ناورشریمآ یاقآ . روبع یا رب

 ماهظفاحزا هتبلا دندمآ مدایب مه

 اقا هایت ار میت رضا
 یاهمان اب هعشون هک نونک | ناورش

 نادراک زیّورپ یاقآ نوچ یگ رزب
 و هم نابروغغم یاقآ و

 هفاضاطقف .دوبننئاج تسا هدوسر

 یاقآ یلیصحت همان نایاپ منکیم

 دود «توا هامهن اخهوهق»ناورش

 یامغیسهب ارهمان ناد اپناورشیاقآ

 دیدک هظحالمدنعفگ دند اوقات

 یددمه.میتس» مه اهراک نیالها ام

 لوبقاد هماننایاپ یسدافیامدیس

 دتس اب فصرد دی اب هتفگ یل ودرک

 3 دوشن میاض یسک زایقح هک

 زیزع دنهرنه فصلوا رفن
 رطاعبهک دندوب یئافصاضر یاقآ
 یاج دندشن ضاح یوق طایضنا

 یاقآ
 فصه# دندیس ریهاکنه نایروفغم

 هدش یسدافیامنیس هاگ راک لخاد

 یولج رد تسدنیدزیاقآ . دود

 یتدمزا سیو دندزیم مدق هاگ راک

 یاقآ. دندینشن یباوجدندژزرد هک
 لددن دوبهچوک نآ رب اع هک ناوخا
 نیدزیاقآ تسد دمآ محرب ناشیا
 د دنعفیگار تسد

 ۹ ات[ یتوکلم یهرهچ هعبلا

 . شده یکتا اردوخ

 مشچ دیئاهرفد روا .دود هدرک
 ردنای روقغ هی اقآ .دیدیمن ارمشچ

 نیدد ءاقا اب 3 اف رعیئادورنآ

 یر او تا . دندرک مالس تفد

 یاهتناردهرخال اب دوشک لوطیتدم

 اب تهدنیدرز یافآ هچوسک

 2ار راسکتم اد رومغتم یا

 هدوشک رد.دن دیسر یسدافیامنیس

 .دیتفر لخادب ناوج ودره .دش

 ود یشوخ و یبوخب یتدمزآ سپ
 هتس .داتفا هچوکی هاگ راک زا هتسد

 هعس مان .دوبن دب افاصنا یدنب
 و « ناراکعهبت هداج» لوا

 رک اههتسد 6 نالعیش هسوسو» مود

 تشادارقاچ اق یاههتستلاح هچ

 تفرش اه[ عارنب یک یلوق
 من ادیمو دندا فیمدب یود اه هتسد

 وتسون سدج دههبوب هک نیچ ره
 . تسین قاچاق یسنجره

 .دشاب قاچاق لکش هعس

 هاردم درد نادراک یا-آ
 نابای» نايروفغم یافآ یلیصحت

 هک

 تموف نا یه هزادن ۳ «كدهآ

 كدعرف دالات زور نآ یاهتبلم

 ناشیا ی هرهچج .

 نآ و ۶رد۴ اهساکه فیرعتهب
 ۴سکعابهک دوبنمسر زوده اهزور

 م»ین احم لاعسم تراک كب 9: نف

 نیاات سکع یلو .دنهدب مدآ

 زا اقآ كم هک تشادریئات هزادنا

 دندرک هرهچ

 كدهر و دالاترد رگید یاق آ كي ۰

 شناب زهک اقآ نیامسا :دعرپ» الثه
 مود یچاشامت ؟تسوچ درادتنکل

 و لوقشوخ درمدیاب امتح هک

 :دوکب تحاضفاب دشاب یبوجحم

 نیتسغن ینعیراب نیا .نادراک زیورپ
 یسک هسردم هرودزآدعب هک دوب راب

 اهراب هداون اخرد .دنک ادصار شان

 هکنانچ)دندوب هدرک ادصاروا ماف

 قداصرهچونههداوناخرد نامزرد
 یخ نامدوخند هرف مانب ارناشیارود

 نادراکیاقآ یارب بوخ (دننکیم
 هچرگید یاهزوریل و .دوب كرابم

 تسا یفاک رفن ود ابآ دشدهاوخ

 هسردمررگید احیا نوک نامگ

 .تسا یعامتجا یگ دن زالاح بت

 رگید هک مهمدرم .درک یرکفدی اب

 هلصوح اهتک رامرپوس حاعتفااب

 معهرتاثت .دنرادن پاختناو کف

 اب یهام ندرو> ۰ تسیذ یدج

 هلصوح (هشیدنا الغم) ناوختسا

 ۲۵ دالات هدامآیاذغ .دهاوخیم
 فا نیس داتمآ هجاخا راه ات نور نوش

 یسو هچ لنز مدح نوعایهلته

 یاقآ ؛تساهدرک هدامآ ارراهان

 ورک هوا هایخ یافت نر
 ریها :تسا یئانشآ مان افسغ مان
 وا هک عارف نالتتسرا

 طبوت فیناکن یاهف_ظرد قیاس

 هدمآ هرغسهب .مایفسراپ هن اخورشآ

 یوسف اقا یوزر هتسا
 همه اراذغ نیا تابوبح .دندرک

 ایر وله دون نشده هد > .هفش اهم

 ایفور لاخ . ایفورو دو. شولیا
 دونهایس یردق .دوب هایس یلیخ

 هتخب رسید یچاشامت نهذرد هک

 یعفورعم یاذغ نالسرا ریما .دش

 .تسا یسناریا هقیلس باد تسا

 ریگ مشچ یششوکااب نادراکیافآ
 هد یسدافیامیسزا ارنالسرا ریمآ

 لاهعن |مکح.دن درک لقعنمیلمی اعَعْیس

 ارتا رادا عضو هشرداصرید یمک

 رت اثتهب نالسرا ریما .دینادیم هک

 یامتیس نالسرا ریهآ .دیسر یلم

 هساب لقادح تسیاهیم | ریسراف

 یا[ یل و.درک مضه همخت تک ای

 یا-عمایپ شامن نیادد نادراک
 .دندرک همت نیشن اج اریعامعجا

 مه ارنیدرف نالسراریما مدرم

 یاقآنالسراریما .دندرک شومارف
 هارزاتکب .دششومآ رف مه نادراک

 هارزا یدیشر دواد ..تسا هدیسر

 زاقشاع ناوراک یاق .تساهدهسر

 ار ناب روفغم سا هدیسر ها

 دیاب رابنیا .تفرف ناتدای هک

 کنگ نتیشک دیر هشتگ هی
 . درک یکدیسر یهوشردوآد هب

 مرک .دزادمه تین نسح یدوشر

 یاقآ :دنکبیراک دهاوخیمو تسا

 نکن یاد اه ار امن بطق نادراک

 دهدیم ناشن ار تک امنبطق

 .دهدمه ناشن ار یدیشر امن بطق

 یروبع زاوج تکی راک رد یزاب

 دالات هدنراد عقوت مدرم . تسا

 عقوتمه اکیرمآ و ناریا نمجنا
 یساکع هاگشب امن رد دی اب ۳ دراد

 .دشرهاظ اههناخ ملیفو یشاقنو
 .دز تکن فرح هی اد اجنآ

 سل اجم نآ یارب رویع زاوج

 هشاب هعشاد تکی یاضما دی اب

 درک دازقزب ندا "تیاب السا
 راظتنا رد»ناهمیلپ ,دزلپ دیاب
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 ید ی یی و4 یا

3 

1 3 

 فرار



 تهی
 گی
 طاها

 نسبی سرما رم ۱

 هد تعدد

 رس

 نرم به مردم سایه
 راه دما

 هوم جسم ور رس رم تاسیس و یی هل اس
 2 می رب طاا
 ور ( دیبا ناو

 حس ساز هشت

 تم یی مک هی
 بوم هر یاب
 تو زنش دسر زدم رس سد ستم تا
 تری جو دا مراسم ۱م درهم
 اس یاسر هاب رقم
 جی یرعم کیت

 میم ی سم لو نام ری + ها اف ها

 اعم تا هوش تح
 رب جهش دیس دام

 ی
۳-7 
 ده نریر و تر مد اقسام
 سبوس  تقعرمت مر ماوم شش
 تب او ياد دفچ 2 همه

 ۳ رم ام درام ی لس درهم مت آر هر نهج
 اس

 رقبا اس هاص 2 هو رم آر نرم
 لع هاص هما هام
 وب رب ارج را
 هاب نم اهرم ان
 ایم ار اتاق شاصتما مک نره شیب
 ۱۳ تل رم یا رد تجم

 الو شیک و نام اااهروس تم اآ
 سوط دم ممد زا موم نا جسش نیرخآ و یی و ام اه

 ی |۱۳
 اسم اردو تا2 | نو گن نرخ

 تر و لو ۱۵ اچ رنج بم
 لس ترسم نا
 ابا دا هج

 بهار ما جلد رخ تم بم درز رخ
 تر لب هر یو ی

 هر اسپم هام کر بنا تر تره نوا اهح هر نیارفسم
 مر یادت تینا هنر ک تل یاب قم صح ۳ یر برج ترم هی
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 1 |هجم]
 الیهس- ظفاح- ب.ب -یرباک

 كانو امنیس نیویارد
 یلاجنجو روهدم رثآ

 هک« رلیم نمدون
 هدنناوخ نویلیم ۷
 هک ئادناهجرسارس

 تروص هدرک
 رب اتمهیبیراکهاش
 ندیشخردامتیسهدرپ

 دریگیه
 تسا هدنن هتخاس امتیس مد یگتچ ناجیهرب و نادواج را نینچ ریظن زونه





 یا فا ی ها سا
 تفرکاد سوولتم یا-هتسدو درک زارد تسد ایلن ورک اما

 ۱ تف.و

 ۱ ادعب و هن ال اح. سویلتم»

 تسد اهن اب ناشهدنیآ تشون رسزآ یهاک |هب تیسن یساسحا
 اهن آ یگ دن زریسمهک نیگناایور تعاس نا هنبلغا اهدعب .دوب هداد
 رو ین سویلتم و ایلن ورک تقو چیهو دن د رکوم رکفدآد رویخآ مح ِ ۱
 یگهظحل نآ. دن اهدرکن شوما رفیگ دن ز قیاقد نیرت خأت ونی رن تخس
 هکار یزیچ نا ]۰ دنرادتسود ار رگیدکی هک دندهمهف هک ار
 . دن دود هد رو آ تسدد الفد رکیه وحتسج

 مهد زلاب تمس2
0 

 دیه اهن این لوطهب ید اب :تدم ابب زهداعل قوه یابور نیا یل و

 مور حم قشعوتداعسزا اردوخ ندجد هک دود روم ایسرام نیاز

 تفگ و؛درک شرتخدهب ور تک

 ارتتاساسحاهک تسا زیکنا یثات نم یارب« مزیزءرتخد
 .تشاددزوآ اهیارد یدب یاهربخترده أاریذ, منکيم راد هحد رج

 نمهکیتقو دتفیب دناوتوه 3 افتا هچ رگید«ردام , و
 1 ا رموا و مراد تسود ار سویلتم

 ۰ یئآ رد وای رسمه4 هک هدرک اضاقت روتاریمازا سوی را 

 هر ترسن اف میکسوف جا ود زانیا اب قف ۱ وم تاردی و نم هک تس ادعا

 ۰ درک یعسدشوه ام

 تفگ ودب رپ ایلن ورک تروص زا كن ر

 ؛تسا هدرکن تقفاوم خاعت ادا ۳ امعح روتارپما تك

 ۷ تسا هدرک تقفاو فنی
 .تسود ار سویلتم نسم هک تفک مهاوخواهب نم یل و ح

 امیسک دن ز قشع هک دنادب دیاد و درا»د بلق م» روتاریما . مراد
 ۰ دنک یم ابی زر ار

 اب و «موصعمكلفطو تم هواد ۱ 9 کف هووخ شیب ایسرام

 : تفگ دنلت یا دص

 شوت درادن یتیمها روت ارپها یارب عوضومنیا -

 تنموا دامععا دزوم تسود

 عقوت ودنکیم اعدا هکیروطن امه .دوییهادخوارکا ,ردام ِت

 ادن اه راک هف وک نی اهبیجایتحا تقوچیه« دداد مارتحا

 .درک مهاوخن تعاطاوا زا مهنم ۰ تینین | وا نوج ظاوب)

 نیمه هد ۰ .تس ۰ درو

 ؟ تسیچوت لمع نیا یثعم ینادیم « مرتخد بس
 دوبان اه یلیخ دننام ارم دناوت یمژوا . منادیم , هلپ

 یمن ابا ۰ دزاس روبحم جاودزا نیا هب ارم دناوتیم وا ۰ دزاس
 وا ترذق هک دنک یئایند نآ هب نم نعفذ زا یریگ ولج دناوت
 ۲ . دس رهمت اجن او

 جاودزا "سوسیدآ اب و یریمب هک یهدیه حیجرت وت ب
 ٩ ینکنن

 دد مشاب هتشادقلعت یرکید درمهب مناوتیم هنوکچ , هلب -
 . مراد تسود ار سویلعم طقف هکی)اح

 : تفگ دود هدشرث اعم اقیمع هکیلاح رد ایسرام
 .دهآ میهاوخ وت اب مهام ؛ مرتخد

 تلعنیاب روتا ریها , ممعفیه الاح ., هوا ؟ارچ ؛ اهامش
 زین سویرآ هکنیا یارم ؛ تسا هدرک ار ام تاعارم لاحب ات
 2 ییلم یخ ید مهصویلتم یک دنز تروصنیارد سپ دهاوخیه
 مدوخو سویلعم کف رد طقفنم مدوب دوک دوخ قشعرد نم ردقچ
 ارم یروک نیا جنک نم شهاوخ ۴ مدرکیمت | راه امشرکف و مدود
 مزالهن .. هیوکب سویرآ هب هک نک شهاوخ مردپ زا . دیشخ» هب
 سویلعم رسمه یتدوصرد نه . یکم ارراک نیا مدوخنم تسیل
 امخغ نالا . دنک یتناراگ اد سویلتم و امش یک دن ز هک دشمهاوخ
 .تفر مداوخ نویذآ دزد

 داد هماذا

 یاهنیس نخ ح) و

 تن ومآ راب

 نابارتربار - ندلوه مابلبو

 1 را ات
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 رتراو ناردارب لوصحم ۳0

 ست وانراو - نوسناح نب : تکرشان

 ربامنی ودلگ ورتمزا شخب



1 ۱۳-۳5۳۳7۳77 
 دم 1اه۱4بدلا

 5هعصصو۸۳ 4

 مون 0۵, ۷۷27۲



 7 هاربه نام هیت
 ْا نیرتدزب تسا

 دوو ار لاس ینامرهقا
 .دنروآیم



1 

 ی اهامنیس ۶ ر

 دنولا -ناهیک - یر - ازالپ

 اند . یسود رذ- دا رم

 زر - یئالط رصق

 اد رد - نوراک - سیا ویسرپ

 ه واتس

 یعاقم غاق .نویاتک
 بن جرج ۱ ۱ 0
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 شب و دیل. یل ی
 نایک ناعنک

 نصراک . هردان
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 و نمرشا راس هک یماکنح

 نامرهقود گن | هسهرآ لکیام

 ابیذزا یکیدد «هراپهدرپ» یلصا

 یئهچت یال اب رب ملیفیاهتمسق نیرت

 اهتخرد یکیدزنرد مرخو نبس
 هنحص نیاهک هچنآ, دن اهداتسیا

 دنکیمفرصوتار ی ایورو یریثا

 ود یاههرحو تالل اح هک هچن آ و

 « دز ًاسریم نگیدکیاب ار نامرهق

 تسا یریظنیب متو ملیف كيزوم
 نیا یارب «نوسیداناج» هک
 ام هچ .تساهتخاس ملیفذا تمسق

 وتسدتاک رسحو لامعا ظان طقف

 نآیب ميت-هملیف ناهرهق ود هرهچ
 . دوش هدیدش ودنآ یوگتفگ هک

 هتفگ هن و ددنخیم«اراس» هک یعفو

 و دروآیم نامیا« لکیام» یاه

 5۳9 اتسا یشق «لکیام»هک یماکشه

 نیسس یاه هخاش یوس ار

 مشچ زا رود اف هرشکیم هوبناو

 رد اررگیدمه سوساج«درفن ام»

 هدادارد كيزوم , دنشکد شوغآ

 و زاجیا جوا هب, هیل وا مت نامه
 . دسریمشیوخ نوسفآ

 ناجهک یکیزوهزورما هد ۳

 راکهاش «هراپهد رپ »کارد نوسیدا

 زا :تسا هتخاس كاکچیه درفلآ
 . تسوایاهراک نب رت4

 یماکنه تراکت .تایروف

 اهنیسیدکت وناگشیپ رثهیهاس| هک

 روآ ناقفخو هریت صوباک كيهنیهز رد

 یم رهاظ شتآ زا یثهلمشرانک رد
 «كمورگ »هک یلصف كي زوم -دن وش

 هداتفازوذهبلک نآ ردلکب امتسدو

 كيزوم .دسریمه لقب هعرزمرانک

 و فسجیف امل نیزومام هک یتمسق

 رد ار«كمورگ » تلکیسروتوم

 دننکمفشک هعرزم یاهکاخریز

 كيزوم صخالاب و ه) و لصف اب و

 عورشرداراسولکی امهقذاعم لصف

 اب اهن آ زی رگ ایو یتشا نورد مایف

 ناملآذا نایرارف ریاس سوبوتا
 شومایف اعقاو,یب رغنامل | هب یقش

 یثهدننیبیا رب هصاخ تسا یندشن

 ار ملیف اررکم نامزرورمهب هک

 وزج ملیف نیا كيذوم ,دشابهدید
 دروخرب اب هک دوشیمراینهذ لماوع

 یسعوضوماد یعاسحا هزوگ هاب

 هد رگبه یعادت اروف

 زاسکده | نیا «نوسیداناج»

 سانشسزا زورمآسیلگنا هلاس ۰

 .تسا ناعتسلگن انازاسکنهآ نیرت

 یرتیمید یقیسوم هنیمزرد نکا
 یقیسوم قاخرد داتسا نیکمویت
 اژورسولکیمونرتسو یا-هملیف

 نوس دانا>
 و۳۲ 050۳

 و« هداد هد رب » زاسگنهآ
 «ك رز ب هلمح »

 یخیراتو یسامح یاهملیف داتسا

 نیاتساسک ابو نیاتسن رب رملاو

 هبذجنپ و من تک یاهملیف داتسا

 ارنوسدا "«دقشاس .زاونوینکآ

 ی-)و نمرهدران رب زاسپ ناوتیم
 اهنت ( «دزد یریگتسد») نیالراه

 یاههلیف هنیمزرد هک تسفاد یسک"

 دادساكر كاکچیه صاخروآ هرهاد

 . تسا كرزب یگهغیان و

 یمیدقناداتسازورمآ هک دنچ ره

 و «نیکمویت» ریظن مایف یقیسوم

 ودن اهدرک رایتخا توکس «اژور»

 و ستنارف لثذم یناسک هک دنچره

 هک تساهل اسكن اد روتکی وونمسک |

 سکل آ لثم یداتسا ودن |هتشذگ رد

 ۱-یملیف یارسب شیب ومک ثرون

 ندا اب اما دزاسیم نتم كي زوم

 ی شه نشرتسو ماقق یقیس و مهمه

 هزات نازاسکعحآ امنیسو هتفاد

 نیرفیشولالدوچیژرنآ نیو سفن
 یرنه,نارگ و لثیم , یرابناج

 یسنیت وک ولا ویدكان ارق «یعیجنه
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